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   ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA  

OBCE CHYŠKY 

ZE DNE 16. 8. 2017 od 18:00 hod 

v zasedací místnosti OÚ Chyšky 

Přítomni: Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing. Chochole Milan, Lívanec Jiří, 

Ing. Málek Jan, Ing. Pich Jan, Ing. Maksa Miroslav, Mgr. Pešička Jiří, Calta Václav, Prášek Martin, Štván 

Ladislav, Votrubová Pavlína 

Omluveni: Bardová Jana, Čapek Stanislav 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

1.1. volba zapisovatele 

1.2. volba ověřovatelů 

2. Projednání: 

2.1. Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9. z roku 2017 – viz příloha 

2.2. Podání žádosti o dotaci na ČOV – viz příloha 

2.3. Oprava hasičského vozidla TATRA 148 CAS – viz příloha 

3. Informace 

3.1. Česká správa nemovitostí Vysoký Chlumec – viz příloha 

3.2. Znalecký posudek přístavby zdravotního střediska v Chyškách č. p. 95 – viz příloha 

3.3. Předložení návrhu projektové dokumentace ČOV 

3.4. ČEVAK – cenová nabídka na čerpací zkoušku u vrtů 

3.5. Zahájení výstavby druhé etapy chodníků 

4. Diskuse   

4.1. Nátěr střechy ZŠ 

4.2. Oprava cesty Růžená – Květuš 

4.3. Oprava výmolů na obecních cestách v obci Chyšky 

4.4. Oprava domu č. p. 24 v Hněvanicích 

 

5. Závěr                                                                     

 

Jednání 

1. Zahájení 

Provedl starosta obce Ing. Miroslav Maksa v 18:00 hodin, přivítal všechny přítomné a seznámil je 

s návrhem programu jednání.  

 

1.1. návrh zapisovatele: Ing. Jan Pich 

1.2. návrh ověřovatelů: Václav Calta, Pavlína Votrubová 

PRO-13  PROTI-0 ZDRŽELO-0 

Jednohlasně schváleno 



Zasedání č. 4/2017 Stránka 2 

1.3. Návrh programu jednání zastupitelstva 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání souhlasí s programem jednání.  

PRO- 13 PROTI-0 ZDRŽELO- 0 

Jednohlasně schváleno 

2. Projednání  

2.1. Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9. z roku 2017 – viz příloha 

Zastupitelstvo obce projednalo předloženou rozpočtovou změnu č. 8 a č. 9 z roku 2017, se kterou jej 

seznámila paní Galajdová, účetní Obce Chyšky.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s rozpočtovou změnou č. 8 a č. 9 z roku 

2017 bez připomínek.  

 

PRO- 13       PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

  

2.2. Podání žádosti o dotaci na ČOV – viz příloha 

Zastupitelstvo Obce Chyšky bylo seznámeno o stavu projektové dokumentace na ČOV v Chyškách, 

se kterou nás seznámil starosta obce Miroslav Maksa a host pan Libor Švehla z firmy Block 

Construction s.r.o. Byla vysvětlena možnost podání žádosti o dotaci od Ministerstva zemědělství ČR 

(ve výši cca 55 % pro obce nad 1000 obyvatel) a také možnost využití dotace od Jihočeského Kraje 

(ve výši 25%). Celkem by bylo možné získat podporu na ČOV v Chyškách ve výši 80% uznatelných 

nákladů. Odhad ceny na výstavbu ČOV je 45 mil. Kč vč. DPH. Cena bude upřesněna projektantem. 

Žádost je nutno podat do 31. 8. 2017.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s podáním žádosti do programu 129300 

„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ a ZO souhlasí 

s podpisem smlouvy a plné moci s firmou Block Construction s.r.o. se sídlem Rudolfovská 597, 

České Budějovice.  

 

PRO- 13       PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

Návrh usnesení: Zastupitelé mají možnost připomínkovat projekt ČOV do středy 23. 8. 2017. 

Případné připomínky budou předány projektantovi k vyřešení.  

 

PRO- 13       PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 
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2.3. Oprava hasičského vozidla TATRA 148 CAS – viz příloha 

 

Zastupitelstvo obce Chyšky bylo seznámeno s cenovými nabídkami na opravu hasičského vozu 

TATRA 148 CAS. Jednání se účastnili i zástupci SDH Chyšky.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání vzhledem k vysokým cenám nabídek na opravu 

hasičského vozu TATRA 148 CAS nevyužije smlouvu o poskytnuté dotaci od Jihočeského kraje 

č. SDO OEZI/1626/17.  

 

PRO- 13       PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

 

3.  Informace 

3.1. Česká správa nemovitostí Vysoký Chlumec – viz příloha 

ZO byla předložena k prostudování nájemní smlouva na užívání části předmětných pozemků 

(neveřejné cesty) přes tzv. „Černý les“.  

3.2. Znalecký posudek přístavby zdravotního střediska v Chyškách č.p. 95 – viz příloha 

ZO obdrželo znalecký posudek přístavby zdravotního střediska v Chyškách č. p. 95 

k prostudování.  

3.3. Předložení návrhu projektové dokumentace ČOV 

O možnosti nahlédnutí do projektové dokumentace ČOV informoval starosta obce již v bodě 

2. 2., kde vyzval zastupitele o možnosti prostudování. Stanovil termín do středy 23. 8. 2017 

3.4. ČEVAK – cenová nabídka na čerpací zkoušku u vrtů 

Starosta obce informoval o cenové nabídce od firmy ČEVAK na provedení čerpací zkoušky u 

dvou používaných vrtů v obci. Cena za provedení je 107 000 Kč.  

3.5. Zahájení výstavby druhé etapy chodníků 

Starosta obce informoval o zahájení druhé etapy výstavby chodníku od návsi směrem 

k hasičské zbrojnici. Upozornil na dočasné skládkování materiálů u kulturního domu 

v Chyškách a následnou recyklaci asfaltu.  

.  

4. Diskuse   

4.1. Nátěr střechy ZŠ 

Zastupitel pan Hejna vznesl dotaz ohledně nátěru střechy v ZŠ. Starosta obce upozornil, že se 

neustále nedaří sehnat firma, která by nátěr provedla. Vyloučil možnost, že by nátěr střechy 

provedli obecní zaměstnanci z bezpečnostních důvodů.  

4.2. Oprava cesty Růžená – Květuš 

 Zastupitel pan Prášek opakovaně upozornil na špatný stav silnice mezi obcemi Růžená – Květuš, 

která by podle něho potřebovala v dohledné době opravit.  

4.3. Oprava výmolů na obecních cestách v obci Chyšky 

Někteří zastupitelé upozornili na nebezpečné výmoly v obci, které by potřebovaly vhodně 

opravit. Upozornili na minulou „rychlo opravu“, která moc dlouho nevydržela.  

4.4. Oprava domu č. p. 24 v Hněvanicích 

Starosta obce informoval o výběru firem na opravu domu č. p. 24 v Hněvanicích.  
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5. Závěr  

 

Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva prohlásil starosta obce ve 20:00 hodin zasedání 

zastupitelstva obce Chyšky za ukončené.  

 

 

Zapsal:    Ing. Jan Pich  ………………… 

 

Zápis ověřil:       Václav Calta  …………………. 

 

Pavlína Votrubová …………………. 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Maksa, 

        starosta obce  


